
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ ______________________________________

 Số:         /2019/QĐ-UBND Long An, ngày          tháng  12  năm  2019

QUYẾT ĐỊNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất
 có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để

 thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 
nhân tỉnh Long An về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, 
giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 4539/TTr-STC ngày 
20/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền 
sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2020, bao gồm:

1. Phạm vi áp dụng: Tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Long An (trừ phường, thị 
trấn).

2. Tỷ lệ: Phân cấp tỷ lệ 5% tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có 
thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) 
trên địa bàn xã (phần ngân sách huyện được điều tiết) để lại cho xã để thực hiện 
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nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (kể cả những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới) 
bằng hình thức ngân sách các huyện, thị xã và thành phố bổ sung có mục tiêu cho 
ngân sách xã.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn 

tổ chức thực hiện theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 và được áp 

dụng thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;

  - Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT; các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP.Hòa;
- Phòng KTTC+CTHĐND+THKSTTHC;
- Lưu: VT, Dung.
QĐ-STC-PHAN CAP THU TIEN SU DUNG DAT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần
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